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Bản tin

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức Tp.HCM
Lưu hành nội bộ 

Website:  http://www.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại: : 08.38966780 (P.Hành chính) 
  08.38974560 (P.Công tác Sinh viên)
  08.38963350 (P. Đào tạo)

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN 
THỨ 3 VÀ 4 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI)

Sáng ngày 29/2/2012, tại Hội trường  
P100 - Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ 

Chí Minh, Đảng bộ trường đại học Nông Lâm 
Tp.HCM  tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 và 4 BCH Trung 
ương Đảng (khóa XI). Dự hội nghị có các đồng 
chí: Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư 
Thành Uỷ - nguyên chủ tịch HĐND Tp.HCM 
cùng toàn thể đảng viên, CBVC trường đại học 
Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm 
Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành Uỷ 
- nguyên chủ tịch HĐND Tp.HCM quán triệt 
những nội dung cơ bản của Kết luận hội nghị 
lần thứ ba BCH trung ương Đảng (khóa XI) như: 
Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính 
– ngân sách nhà nước 5 năm 2006 – 2010 và 
năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài 

chính – ngân sách nhà nước 5 năm 2011 – 2015 
và năm 2012; Quy định về những điều đảng 
viên không được làm; Quy định thi hành Điều lệ 
Đảng. Quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của 
BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn 
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị 
quyết đã nêu lên tình hình và nguyên nhân trong 
công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời xác 
định mục tiêu là phải tạo được sự chuyển biến 
rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém để 
xây dựng Đảng thật sự là Đảng cách mạng chân 
chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không 
ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của 
Đảng, củng cố lòng tin trong Đảng và ...nhân 
dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
thực hiện thắng lợi các chủ trương, Nghị quyết 

... xem tiếp trang 3
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ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TS NĂM 2012: 
Tuyển 5.000 chỉ tiêu

Thêm chuyên ngành học mới: Địa chính 
và Quản lý Đô thị thuộc ngành Quản lý 

Đất đai 
Năm 2012, Trường Đại học Nông Lâm 

TP.HCM dự kiến tuyển sinh 5.000 chỉ tiêu cho 
các nhóm ngành: Khoa học Công nghệ - Nông 
lâm ngư – Kinh tế, Quản trị, Kế toán, Đất đai 
và Bất động sản – Ngoại ngữ, sư phạm… Năm 
nay, trường mở thêm chuyên ngành học mới 
là Địa chính và Quản lý Đô thị. Trường có 2 
chương trình tiên tiến liên kết đào tạo với nước 
ngoài là “Khoa học và Công nghệ Thực phẩm” 
(thiết kế trên cơ sở chương trình của trường 
đối tác là Đại học California Davis (UC Davis), 
Hoa Kỳ) và ngành Thú Y (thiết kế trên cơ sở 
80% chương trình của trường đối tác là Đại học 
(Queensland - Úc). 

Cũng năm trong 2012, Trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM tuyển sinh các chương trình liên 
kết đào tạo cử nhân quốc tế (được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo cấp phép) gồm 5 ngành hợp 
tác với Đại học Newcastle, Australia: Thương 
Mại, Kinh doanh, Công nghệ sinh học, Khoa 
học & Quản lý Môi trường, Công nghệ thông 
tin; 2 ngành hợp tác với Đại học Van Hall La-
renstein, Hà Lan: Thương mại 
& Kinh doanh Nông nghiệp 
Quốc tế, Công nghệ sản xuất 
rau hoa quả & Tiếp thị Quốc tế. 
Điều kiện xét tuyển:  Tốt nghiệp 
PTTH, đạt điểm sàn kỳ thi tuyển 
sinh đại học của Bộ GD&ĐT;  
Điểm IELTS >=4.5 hoặc vượt 
qua kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu 
vào của  trường Đại học Nông 
Lâm TP.HCM.

Trường có 2 phân hiệu Đại 
học tại Gia Lai và Ninh Thuận. 
Trong đó, Phân hiệu ĐH Nông 
Lâm TP.HCM tại Gia Lai dành 

cho thí sinh thuộc khu vực Tây Nguyên (Gia Lai 
và Kontum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và 
4 tỉnh lân cận (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phú Yên); Phân hiệu Trường ĐH Nông 
Lâm Tp.HCM tại Ninh Thuận tuyển thí sinh các 
tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm 
Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định và 
Phú Yên. 

Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà xét 
tuyển NV2 từ kết quả thi đại học của những thí 
sinh đã dự thi khối A, B, D1 vào các trường đại 
học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ 
GD&ĐT. Thí sinh không đăng kí nguyện vọng 1 
vào các ngành cao đẳng.
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TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

của Đảng. Với phương châm nhìn thẳng vào sự 
thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không 
nể nang né tránh.

Thông qua việc quán triệt, học tập nhằm làm 
cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội 
dung cơ bản của Kết luận Hội nghị TW3 (khóa 
XI), tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và 
đồng thuận trong CBVC; khắc phục suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng 
và trong xã hội; đấu tranh với các quan điểm sai 
trái, nhận thức lệch lạc, đảm bảo giữ vững ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao 
nhận thức trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể 

và CBVC về vị trí, tầm quan trọng của công tác 
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công 
tác phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và 
đào tạo của nhà trường. Tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo bước 
chuyển biến tích cực nhằm không ngừng nâng 
cao sức khỏe nhân dân và chất lượng giáo 
dục – đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ trường đại học Nông Lâm Tp.HCM, 
Thành ủy và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của 
Đảng. 

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT... tiếp theo trang 1

Nhằm cung cấp những thông tin, kiến 
thức cơ bản về việc lựa chọn, định 

hướng nghề nghiệp trong tương lai đồng 
thời giới thiệu những ngành, nghề, chương 
trình đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh,… vừa qua 
trường Đại học Nông Lâm TPHCM đã đón 
hàng trăm học sinh từ một số trường Trung 
học Phổ thông phía Nam về tư vấn hướng 
nghiệp, tuyển sinh tại trường. 

Tại chương trình tư vấn, nhiều câu hỏi 
được các bạn đặt ra chủ yếu xoay quanh 
các vtấn đề về ngành, nghề đào tạo của 
trường, chỉ tiêu, điểm chuẩn…đặc biệt là cơ 
hội việc làm sau khi ra trường luôn được 
các bạn quan tâm. 

Song song với hoạt động tư vấn tuyển 
sinh, hướng nghiệp, các học sinh tham gia 
chương trình đã được hướng dẫn tham 
quan thư viện, khuôn viên trường..., tuy 
trong khoảng thời gian ngắn nhưng chương 
trình tham quan hướng nghiệp đã mang lại 
nhiều lợi ích giúp học sinh có được sự lựa 
chọn ngành nghề phù hợp với khả năng bản thân và nhu cầu xã hội tương lai.
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ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NHIỆM KỲ 
2012 - 2014

Ngày 24/02/2012, tại 
Hội trường RD100 

đã diễn ra Đại hội Đại biểu 
Đoàn trường Đại học Nông 
Lâm TpHCM khóa XV, 
nhiệm kỳ XV 2012– 2014.  

Tham dự Đại hội, về 
phía Thành Đoàn Thành 
phố Hồ Chí Minh, có Đồng 
chí (Đ/c) Đinh Thị Phương 
Thảo, Ủy viên thường vụ 
Thành đoàn, trưởng Ban 
Quốc tế.

Về phía Đảng ủy trường 
và Ban giám hiệu, Đại hội 
đã vinh dự đón tiếp PGS. 
TS NGUT Huỳnh Thanh 
Hùng - Bí thư Đảng ủy, 
phó Hiệu trưởng nhà trường, TS Bùi Ngọc Hùng 
- Trưởng ban thanh vận Đảng ủy, nhiều thầy cô, 
cán bộ Đoàn trường các thời kỳ; lãnh đạo đơn 
vị trong trường. 

 Về phía đoàn trường có Đ/c Phạm Hồng Sơn 
- Bí thư Đoàn trường; Đ/c Trương Tuệ Minh - 
Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên 
trường; Đ/c Đoàn Trần Vĩnh Khánh - Phó Bí thư 
thường trực Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội sinh 
viên trường, cùng 190 Đại biểu ưu tú đại diện 
cho hơn 13000 đoàn viên đã về dự Đại hội.

 Đại hội diễn ra trong không khí nghiêm túc và 
tinh thần đầy trách nhiệm. Đại hội đã tiến hành 
bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm 
tra tư cách đại biểu.

Với sự tán thành của đại biểu trong Đại hội, 
Ban Chấp hành khóa XIV đã trình bày trước Đại 
hội danh sách 31 đoàn viên ưu tú được giới thiệu 
tham gia Ban Chấp hành đoàn trường khóa XV. 
Thay mặt Ban kiểm phiếu, Đ/c Võ Khánh Hưng -  
Trưởng ban bầu cử đã thông qua thể lệ, nguyên 

tắc và hướng dẫn Đại hội tiến hành bỏ phiếu 
bầu.

Sau phần kiểm phiếu, 27 đồng chí trúng cử 
vào Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Nông 
Lâm nhiệm kỳ 2012 – 2014 đã tiến hành phiên 
họp thứ nhất để bầu ra Ban Thường vụ, Bí thư, 
Phó Bí thư, ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm ủy 
ban kiểm tra Đoàn trường. Ban Chấp hành 
Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2014 đã ra mắt 
Đại hội. Thay mặt Ban Chấp hành Đoàn khóa 
XV, Đ/c Đoàn Trần Vĩnh Khánh - Bí thư nhiệm 
kỳ XV đã hứa quyết tâm sẽ hoàn thành nhiệm 
vụ mà Đại hội giao phó.

 Đại hội cũng đã vinh dự nhận được lời góp 
ý kiến chỉ đạo từ Đ/c Đinh Thị Phương Thảo và 
PGS TS Huỳnh Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy 
trường, phó hiệu trưởng nhà trường. Đại hội 
đại biểu Đoàn trường Đại Nông Lâm lần thứ XV 
nhiệm kỳ 2012 – 2014 đã diễn ra trong không 
khí phấn khởi, khẩn trương và đầy trách nhiệm. 
Sau một ngày làm việc, Đại hội đã hoàn thành 
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tốt các nội dung trong chương 
trình mà Đại hội đề ra.

 Đại hội đã phát huy tinh thần 
dân chủ, sáng suốt lựa chọn 
những đại biểu tiêu biểu, có đầy 
đủ năng lực và phẩm chất đạo 
đức và bầu vào Ban chấp hành 
Đoàn trường khoá XV nhiệm kỳ 
2012 –2014. Ban chấp hành khóa 
mới đảm bảo tiêu chuẩn trẻ hóa 
đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt. 
Chúng ta tin tưởng và mong rằng 
các đồng chí được bầu vào Ban 
Chấp hành khóa XV sẽ phát huy 
hơn nữa năng lực của mình, không ngừng nâng 
cao trình độ chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ 
công tác đoàn, giữ vững được phẩm chất đạo 

THĂM BẢO TÀNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 01/2/2012, Kỷ niệm 82 năm ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/2/1930-03/2/2012), Thành ủy, UBND TP.Hồ 
Chí MInh đã tổ chức cho các trường đi thăm  
Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Tôn Đức 
Thắng.

 Đoàn của trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 
do PGS.TS 
Huỳnh Thanh 
Hùng, Bí thư 
Đảng ủy, Phó 
hiệu trưởng làm 
trưởng đoàn, 
cùng các thầy, 
cô trong Ban 
giám hiệu, Công 
đoàn, Đoàn 
thanh niên và 
sinh viên ưu tú

Chuyến viếng 
thăm nhằm giúp 

cho các CBVC, giảng viên và sinh viên biết thêm 
nhiều điều về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch 
Tôn Đức Thắng, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn 
sự hy sinh cao cả của Bác Hồ, Bác Tôn cho 
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây 
dựng Chủ nghĩa Xã hội.

đức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, được đông đảo đoàn viên thanh niên tin 
yêu và quý mến, góp phần thực hiện nhiệm vụ 
chính trị của do nhà trường đề ra.
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TIN HỌC BỔNG

Học bổng Kova
Vào ngày 3/2/2012, tại Kova Garden, Long 

Thành, Đồng Nai đã diễn ra Lễ trao giải thưởng 
và học bổng Kova lần thứ 9.  Trong đợt trao 
giải thưởng và học bổng KOVA năm nay, giải 
thưởng về khoa học- công nghệ có 2 giải tập 
thể, 3 giải cá nhân, 10 Giải thưởng SV có công 
trình nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, ban tổ 
chức còn trao 42 suất học bổng cho sinh viên 
nghèo vượt khó học giỏi của 34 trường Đại học 
trên cả nước. Trường Đại học Nông Lâm thành 
phố Hồ Chí Minh vinh dự có sinh viên Dương 
Tôn Tú – khoa Kinh tế được xướng tên trong 
học bổng lần này. 

 Trong 9 năm qua, quỹ giải thưởng KOVA đã 
trao hơn 600 suất giải thưởng và học bổng với 
tổng trị giá hàng tỷ đồng đến các em sinh viên 
hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, có tư cách đạo 
đức tốt, bên cạnh đó tôn vinh những nghiên cứu 
khoa học và những đóng góp của những tập thể 
và cá nhân tiêu biểu… Đây là giải thưởng lớn, là 
chương trình hết sức có ý nghĩa.

Học bổng Lương Văn Can
Vào ngày 25/2/2012, tại Hội trường P.100 

trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã diễn ra 
chương trình giao lưu giữa doanh nhân với sinh 

CUỘC THI GIẢI THƯỞNG TÀI NĂNG LƯƠNG VĂN CAN 
LẦN HAI - 2012

viên của trường với chủ đề “Từ ý tưởng kinh do-
anh đến ước mơ khởi nghiệp” do Trung tâm Hỗ 
trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp đã phối 
hợp cùng Báo Doanh nhân Sài Gòn và CLB do-
anh nhân Sài gòn tổ chức. Nhân dịp này Quỹ 
học bổng Báo Doanh Nhân Sài Gòn đã trao tặng 
20 suất học bổng cho 20 sinh viên hiếu học có 
hoàn cảnh khó khăn của trường ĐH Nông Lâm 
Tp.HCM, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng.

Nhằm tạo điều kiện cho lớp doanh nhân 
tương lai có thêm cơ hội nắm bắt, trau 

dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng kinh doanh 
theo tư tưởng làm giàu của danh nhân Lương 
Văn Can, Báo Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp 
cùng CLB Doanh nhân Sài Gòn đã phát động 
cuộc thi “Giải thưởng tài năng Lương Văn 
Can”. Ngoài những giá trị về vật chất, cuộc thi 
là sân chơi dành cho thế hệ trẻ có tri thức, là 
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TỪ 02/03, TỔ TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG 
ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Tổ Tư vấn tâm lý học đường của trường 
Đại học Nông Lâm TPHCM sẽ chính thức 

đi vào hoạt động từ ngày 02/03/2012. Theo kế 
hoạch của Ban tổ chức, Tổ tư vấn sẽ tiến hành 
đồng thời các hình thức: tư vấn trực tiếp sáng 
thứ 7 hàng tuần tại văn phòng (đối diện phòng 
Công tác Sinh viên) và dự kiến tổ chức các sự 
kiện tư vấn theo chủ đề định kỳ mỗi tháng với 

sự tham gia của các chuyên gia tư vấn chuyên 
nghiệp. 

Sinh viên có thể chia sẻ những trăn trở, băn 
khoăn và những tâm tình khó nói của mình 
qua hình thức trực tiếp, gọi điện, email. Địa chỉ 
email: tuvantamly@hcmuaf.edu.vn. Điện thoại: 
08 38974560. Địa chỉ: Lầu 2, Nhà Phượng Vỹ, 
ĐH Nông Lâm TPHCM (Đối diện phòng Công 
tác Sinh viên).

nơi để sinh viên các trường đại học, cao đẳng 
thể hiện kiến thức về vấn đề kinh doanh, kinh tế, 
khả năng ngoại ngữ, cũng như ý tưởng làm kinh 
tế của bản thân. 

Đối tượng tham gia: Sinh viên các trường đại 
học, cao đẳng trên cả nước.

Các thông tin về cuộc thi có thể xem thêm 
tại: website: www.nls.hcmuaf.edu.vn hoặc www.
doanhnhansaigon.vn; hoặc luongvancan.do-
anhnhansaigon.vn. 

Nhằm giúp sinh viên đạt hiệu quả cao, 
tích lũy được kinh nghiệm nhiều nhất 

trong quá trình đi thực tập, cũng như được 
giữ lại sau khi thực tập và hạn chế những sai 
lầm trong quá trình thực tập, ngày 29.02.2012, 
Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh 
nghiệp Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã 
tổ chức chương trình " Bản lĩnh thực tập sinh" 
tại hội trường R100 với gần 300 sinh viên quan 
tâm tham dự. Đến tham dự chương trình còn có 
sự tham gia của các Doanh nghiệp như: Công 
ty Bourbon Tây Ninh, công ty TNHH MTV Thế 
Giới Gia Đình, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Đồng Hành cùng một số các doanh nghiệp 
tham gia tuyển dụng sinh viên thực tập năm 
2012. Tham gia chương trình là sự có mặt của 
các diễn giả: Bà Trần Kim Sang - Trưởng phòng 
nhân sự Công ty Bourbon Tây Ninh; Bà Lê Thị 
Hồ Thu - Giám đốc công ty TNHH MTV Thế Giới 

Gia Đình; Ông Nguyễn Quốc Nho - Chủ tịch hội 
đồng Quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Đồng Hành; Ông Nguyễn Văn Thức - Giám 
đốc công ty huấn luyện và đào tạo Ha Da.

Sinh viên được giao lưu sôi nổi với các diễn 
giả và được nhận hồ sơ thực tập trực tiếp sau 
chương trình cũng như tiếp cận các thông báo 
tuyển thực tập sinh từ nhiều công ty khác.

BẢN LĨNH THỰC TẬP SINH
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CÀ PHÊ KHOA HỌC: MÔ HÌNH HAY VÀ Ý NGHĨA

TỌA ĐÀM “NGỌT NGÀO VALENTINE”

“Tình yêu, hôn nhân và gia đình” – đó 
là những vấn đề được TS. Huỳnh Văn 

Sơn chia sẻ trong tọa đàm “Ngọt ngào Val-
entine” đêm 13/02/2012 vừa qua tại hội 
trường P100.

Chương trình do Đội Công tác xã hội 
(Đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM) 
phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức 
Cộng đồng Việt (Vicko) tổ chức với mục 
đích mang đến cho các bạn sinh viên các 
kiến thức về tình yêu lứa đôi cũng như 
trang bị những kỹ năng của sinh viên ngay từ 
khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chương trình 
đã mang lại nhiều bất ngờ, đồng thời tạo ra một 
không gian mở, một không khí sôi nổi với những 
chia sẻ của chuyên gia cũng như những tâm 
sự của các bạn sinh viên. Những thắc mắc của 

các bạn sinh viên về về tình bạn, tình yêu, giới 
tính, sức khỏe sinh sản và tình dục đã được TS 
Huỳnh Văn Sơn giả đáp tận tình. 

Tọa đàm “Ngọt ngào Valentine” diễn ra sôi 
nổi, thu hút gần 1000 sinh viên tham gia chương 
trình cho đến phút cuối.  

Chỉ với cà phê, trái cây, bánh ngọt, sinh 
viên chia thành từng nhóm nhỏ ngồi tra-

nh luận sôi nổi với các nhà khoa học - cà phê 
khoa học – một mô hình hoạt động khoa học 
xuất hiện lần đầu tại Việt Nam đã diễn ra sáng 
ngày 25-02 tại Đại học Nông Lâm TPHCM xung 
quanh chủ đề “Động vật khỏe, chúng ta vui”.  Tại 
chương trình, hơn 100 sinh viên đã giao lưu với 
Tiến sĩ Ngô Thị Hoa – thành viên nghiên cứu lâm 
sàn Đại học Oxford) cùng nhiều giảng viên, nhà 
diễn giả khác.

Rất đông sinh viên tham dự và đã không ngần 
ngại bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề động vật. 
Các nhà khoa học đã đánh giá, bổ sung và bày 
tỏ ý kiến của mình về vấn đề này với sinh viên 
hết sức thoải mái như những người bạn. 

 “Cà phê khoa học” là một hình thức hoàn toàn 

mới với các bạn sinh viên, sự kiện nằm trong 
khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu 
khoa học giữa Bệnh viện nhiệt đới TPHCM với 
hai đơn vị thuộc ĐH Oxford (Anh) là OUCRU 
(đơn vị nghiên cứu lâm sàng) và Trung tâm Y 
học Nhiệt đới được tổ chức tại Việt Nam.


